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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародні
економічні відносини»» розроблена на основі «Методичних рекомендацій до розроблення та
оформлення робочої програми навчальної дисципліни денної форм навчання», затверджених
розпорядженнями №071/роз. від 10.07.2019 р., № 088/роз, від 16.10.2019 р. та відповідних
нормативних документів.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1.1. Заплановані результати.
Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та
вмінь, що формують міжнародний профіль фахівця в області міжнародних економічних
відносин.
Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань про
міжнародні економічні відносини, їх форми, механізми та тенденції розвитку у глобальних
умовах; а також ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю економістівміжнародників для активізації їх діяльності у процесі опанування дисциплін навчального плану
та розширення професійного світогляду, що передбачає вивчення категоріально-понятійного
апарату міжнародних економічних відносин як навчальної дисципліни.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
 озброїти студентів знаннями сутності міжнародних економічних відносин та основних
засад їх функціонування в умовах глобального економічного розвитку;
 сформувати у студентів вміння давати оцінку процесам, що відбуваються у сфері
міжнародних економічних відносин;
 навчити аналізувати і оцінювати ефективність міжнародних економічних відносин у
різних сферах торговельної, інвестиційно-виробничої та фінансово-кредитної діяльності;
 ознайомити студентів з основними критеріями та вимогами у системі підготовки
фахівців з міжнародних економічних відносин, а також роллю і місцем економістаміжнародника в умовах транснаціоналізації економіки України;
 ознайомити студентів з особливостями системи теоретичної і практичної підготовки
за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»;
 привити студентам знання і уміння використовувати сучасні наукові методи у системі
підготовки і подальшої професійної діяльності економіста-міжнародника;
 ознайомити студентів з фундаментальними науковими і спеціальними дисциплінами
навчального плану, їх роллю у системі підготовки фахівців з міжнародних економічних
відносин.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких
компетентностей:
 самостійно аналізувати сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних відносин;
 самостійно проводити дослідження різних сфер реалізації міжнародних економічних
відносин;
 володіти основними засадами, критеріями та вимогами при підготовці фахівців з
міжнародних економічних відносин;
 визначати роль і місце економіста-міжнародника в умовах транснаціоналізації
економіки України;
 поєднувати теоретичні знання і практичні навики у процесі опанування дисциплінами
навчального плану;
 проводити аналітичну обробку економічної інформації і робити обґрунтовані висновки.
 аналізувати категоріально-понятійний апарат міжнародних економічних відносин як
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навчальної дисципліни;
 характеризувати глобалізаційні тенденції розвитку системи міжнародних
економічних відносин, їх форми, рівні та принципи реалізації;
 знати ключові елементи теоретичної і практичної підготовки фахівців за
спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»;
 основи формування знань і умінь при використанні основних наукових методів у
системі підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» і подальшій
професійній діяльності економіста-міжнародника.
Міждисциплінарні зв’язки
Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
взаємопов’язана з такими навчальними дисциплінами, як: «Економічна теорія», «Економічні
виміри міжнародного бізнесу» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Історія
економічних вчень», «Історія економічних вчень та економічного розвитку та «Україна в
міжнародних економічних зв’язках та бізнес», «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
України.
1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і
складається з одного навчального модулю, а саме:
2.1. Модуль №1 «Сучасні міжнародні економічні відносини та ключові вимоги
професійної підготовки фахівців з МЕВ»:
Тема 1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти. Міжнародні економічні відносини: структура, тенденції і трансформаційні
зміни.
Ознайомлення зі стандартом вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти. Ознайомлення з освітньо-професійними програмами «Міжнародні економічні
відносини» та «Міжнародний бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Предмет, мета та завдання дисципліни «Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні
відносини». Сутність міжнародних економічних відносин. Особливості форм міжнародних
економічних відносин та рівні їх реалізації. Сучасна структура МЕВ і тенденції їх розвитку.
Ядро міжнародних економічних відносин та їх конфігурація. Взаємодія національних
економік в системі міжнародних економічних відносин та їх зростаюча конвергенція.
Принципи міжнародних економічних відносин. Вплив середовища міжнародних
економічних відносин на бізнес-діяльність.
Трансформаційні зміни міжнародних економічних відносин та їх векторна спрямованість.
Тема 2. Глобалізаційний вимір міжнародних економічних відносин
Глобалізація міжнародних економічних відносин: сутність, форми та особливості.
Теоретичні концепції глобалізації. Індикатори і показники глобалізаційного процесу.
Суперечливість процесу глобалізації: позитивні та негативні наслідки. Фінансова глобалізація,
її основні форми, характеристики та наслідки. Глобальні проблеми сучасності: сутність,
класифікація та процеси їх загострення. Міждержавне регулювання глобальних проблем.
Тема 3.Економічні виміри глобалізації.
Глобалізм і національна економіка. Виміри переваг глобалізації. Регіоналізація як реакція
на виклики глобалізації. Цивілізаційні виміри глобальних проблем. Роль міжнародних
економічних та фінансових організацій у вирішенні глобальних проблем людства.
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Тема 4. Основні критерії та вимоги в системі підготовки фахівців з міжнародних
економічних відносин
Характеристика державних стандартів вищої освіти України, освітньо-професійної
програми спеціальності «Міжнародні економічні відносини». Освітньо-кваліфікаційна
характеристика фахівців з міжнародних економічних відносин.
Ключові нормативні документи підготовки фахівця з міжнародних економічних відносин.
Основні напрями розвитку професійної підготовки економістів-міжнародників. Сутність
Болонського процесу та його цілі.
Тема 5. Сутність і особливості системи підготовки фахівців з міжнародних
економічних відносин
Розвиток спеціальності «Міжнародні економічні відносини», її місце у напрямі підготовки
«Міжнародні відносини». Головні категорії, поняття, предмет, об’єкти і суб’єкти у системі
підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин. Мета і основні завдання, зміст і суть
системи підготовки фахівців за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини». Ключові
особливості системи теоретичної і практичної підготовки економістів-міжнародників.
Багаторівнева система і структурні рівні підготовки економістів-міжнародників у
Національному авіаційному університеті.
Тема 6. Сучасні наукові методи і технології навчання у системі підготовки фахівців з
міжнародних економічних відносин
Характеристика основних наукових методів, які застосовуються у системі підготовки
фахівців з міжнародних економічних відносин. Види і форми науково-дослідної роботи на
факультеті міжнародних відносин НАУ, їх роль у підвищені рівня підготовки економістівміжнародників.
Наукові методи аналізу стану та прогнозування міжнародних економічних відносин.
Використання елементів наукового дослідження у навчальному процесі на факультеті
міжнародних економічних відносин НАУ. Використання сучасних технологій навчання
(мультимедійні курси, лекції-дискусії, мозкові атаки, вебінари, Інтернет-технології та ін.)у
системі підготовки економістів-міжнародників. Активізація самостійної роботи студентів,
запровадження модульно-рейтингової системи, індивідуалізація навчання.
Тема 7. Фундаментальні наукові і спеціальні дисципліни, їх роль у підготовці
економіста-міжнародника. Роль і місце економіста-міжнародника в умовах
транснаціоналізації економіки України
Логіко-структурна схема викладання фундаментальних наукових дисциплін. Економіка,
як наука і сфера практичної діяльності, базові категорії економічних наук, ринкова парадигма
міжнародних економічних відносин. Характеристика відкритої економіки.
Логіко-структурна схема викладання спеціальних дисциплін економіка європейської
інтеграції, економічна дипломатія, міжнародні фінанси, світова економічна кон’юнктура,
міжнародна інформація, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародна
економіка та ін. Роль спеціальних дисциплін у системі підготовки і практичній діяльності
економіста-міжнародника.
Суть і особливості професійної діяльності економіста-міжнародника. Економістміжнародник – основний суб’єкт міжнародних економічних відносин. Зростання потреби в
економістах-міжнародниках в умовах транснаціоналізації економіки України. Функціональні
обов’язки економіста у посольствах і торговельно-економічних місіях. України. Завдання
зовнішніх підрозділів міністерств, відомств та регіональних органів виконавчої влади України.
Економічна дипломатія України.
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура навчальної дисципліни
№
Назва теми
Обсяг навчальних занять (год.)
пор.
Всього
Практич.
Лекції
СРС
заняття
1
2
3
4
5
6
1 семестр
Модуль № 1 «Сучасні міжнародні економічні відносини та ключові вимоги
професійної підготовки фахівців з МЕВ»
1.1 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292
«Міжнародні економічні відносини» галузі знань
29 «Міжнародні відносини» для першого
12
2
2
8
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Міжнародні
економічні відносини: структура, тенденції і
трансформаційні зміни
1.2 Глобалізаційний вимір міжнародних економічних
12
2
2
8
відносин
1.3 Економічні виміри глобалізації
12
2
2
8
1.4 Основні критерії та вимоги в системі підготовки
12
2
2
8
фахівців з міжнародних економічних відносин
1.5 Сутність і особливості системи підготовки
12
2
2
8
фахівців з міжнародних економічних відносин
1.6 Сучасні наукові методи і технології навчання у
системі підготовки фахівців з міжнародних 12
2
2
8
економічних відносин
1.7 Фундаментальні наукові і спеціальні дисципліни,
їх роль у підготовці економіста-міжнародника
12
2
2
8
Роль і місце економіста-міжнародника в умовах
транснаціоналізації економіки України
1.8 Економічна дипломатія України.
3
2
1
1.9
3
Модульна контрольна робота № 1
1
2
Усього за модулем № 1
105
15
15
60
Усього за 1 семестр
90
15
15
60
Усього за навчальною дисципліною

90

15

15

60

2.2. Лекційні заняття, їх тематика і обсяг
№
пор.

Назва теми

Обсяг навч.
занять (год)
Лекції СРС

1 семестр
Модуль №1 «Сучасні міжнародні економічні відносини та ключові вимоги професійної
підготовки фахівців з МЕВ»
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для першого
1.1
2
4
(бакалаврського) рівня вищої освіти. Міжнародні економічні відносини:
структура, тенденції і трансформаційні зміни
1.2 Глобалізаційний вимір міжнародних економічних відносин
2
4
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Економічні виміри глобалізації
Основні критерії та вимоги в системі підготовки фахівців з міжнародних
економічних відносин
Сутність і особливості системи підготовки фахівців з міжнародних
економічних відносин
Сучасні наукові методи і технології навчання у системі підготовки
фахівців з міжнародних економічних відносин
Фундаментальні наукові і спеціальні дисципліни, їх роль у підготовці
економіста-міжнародника
Роль і місце економіста-міжнародника в умовах транснаціоналізації
економіки України
Економічна дипломатія України.
Усього за модулем №1
Усього за навчальною дисципліною

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

1
15
15

2
30
30

2.3. Практичні заняття, їх тематика і обсяг
№
пор.

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Назва теми

Обсяг навчальних
занять (год.)
Практич.
СРС
заняття

1 семестр
Модуль №1 «Сучасні міжнародні економічні відносини та ключові вимоги
професійної підготовки фахівців з МЕВ»
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні
економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Міжнародні
2
економічні відносини: структура, тенденції і трансформаційні
зміни
Глобалізаційний вимір міжнародних економічних відносин
2
Економічні виміри глобалізації
2
Основні критерії та вимоги в системі підготовки фахівців з
2
міжнародних економічних відносин
Сутність і особливості системи підготовки фахівців з
2
міжнародних економічних відносин
Сучасні наукові методи і технології навчання у системі
2
підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин
Фундаментальні наукові і спеціальні дисципліни, їх роль у
підготовці економіста-міжнародника. Економічна дипломатія
2
України.
Модульна контрольна робота
1
Усього за модулем №1
15
Усього за навчальною дисципліною
15

4

4
4
4
4
4
4
2
30
30

2.4. Самостійна (індивідуальна) робота студента, її зміст та обсяг
№

Зміст самостійної роботи студента

п/п

Обсяг СРС
(годин)

1 семестр
1.
2.
4.

Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до практичних занять
Підготовка до модульної контрольної роботи № 1

30
28
2
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60

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни
застосовуються такі навчальні технології, як: робота в малих групах, семінар-дискусія,
презентація, рольова гра тощо.
3.2. Рекомендована література
Базова література
3.2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
3.2.2. Конституція
України.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
3.2.3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
3.2.4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/959-12
3.2.5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/93/96
3.2.6. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / С.В. Сіденко, О.М. Іваницька та ін.;
за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Сіденко. – К.: НАУ, 2015. – 468 с.
3.2.7. Міжнародні економічні відносини. Навч. посібник. – Одеса- «ТОВ.ПЛУТОН», 2016. –
352 с.
Допоміжна література
3.2.8. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лукяненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук.
– К.: КНЕУ, 2014.
3.2.9. Економічна глобалізація: підручник/ А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, І. В. Бураковський.
– ВПЦ «Київський університет», 2009. – 543 с.
3.2.10. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія: підручник. – К.: Либідь,
2006. – 392 с.
3.2.11. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник. – К.: Либідь,
2008. – 408 с.
3.2.12. Зовнішньоекономічний словник– довідник. Під ред. Філіпенка А. С. Колектив авторів:
Батрименко В. В., Борисов С. В. – К.: Видавничий центр «Академія», 2009. – 248 с.
3.2.13. Міжнародні економічні відносини: практикум / Шнирков О. І., Заблоцька Р. О.,
Луцишин З. О., Мазуренкота В. І. ін.; за ред.. Шниркова О. І. – Черкаси: видавець Ю. А.
Чабаненко, 2013. – 387 с.
3.2.14. Post-crisis Global Economy: Restoration of Equilibrium: Monograph. / A. Andreeva, O.
Anisimova, Yu. Bilenko and others. / Edited by O. Shnyrkov and A. Filipenko. – К. : Publishing center
"Kyiv University", 2013. – 311 p.
3.2.15. Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Rumyantsev A.P., Sidenko
S.V., Bila S.O. et al.; edited by Prof. Rumyantsev. – Kyiv: NAU, 2018. – 416 p.
Інформаційні ресурси в інтернеті

www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики України.

www.businessweek.com – BusinessWeek.

www.economist.com – TheEconomist.

www.imf.org – Міжнародний валютний фонд.

www.wto.org – Світова організація торгівлі.

www.worldbank.org – Група Світового банку.
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www.un.org – Організація об’єднаних націй.
www.ilo.org – Міжнародна організація праці.
4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в
балах відповідно до табл.4.1.
Таблиця 4.1
Максимальна кількість балів
Денна форма
навчання
Вид навчальної роботи

Заочна форма
навчання

Модуль №1
1 семестр

1 семестр

35

-

25

-

Відповіді на практичних заняттях
(5 б. х 7)
Виконання експрес-завдань
(5 б. х 5)
Виконання та захист реферату за обраною темою з
презентацією
Для допуску до виконання модульної контрольної
роботи №1 студент має набрати не менше 48 балів
Виконання модульної контрольної роботи №1
Підсумкова семестрова контрольна робота
Усього за модулем №1
Семестровий диференційований залік

20
20
100

-

-

-

Усього за дисципліною

100

Залікова рейтингова оцінка визначається ( в балах та за національною шкалою) за
результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них
позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи
в балах оцінкам за національною шкалою
Відповіді на
практичних
заняттях
(сумарно)
5
4
3
менше 3

Рейтингова оцінка в балах
Виконання та
Виконання
захист реферату
експрес- завдань
5
4
3
менше 3

18-20
15-17
12-14
менше 12

Виконання
модульної
контрольної
роботи
18-20
15-17
12-14
менше 12

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної
роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного
контролю.
4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову
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модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до
відомості модульного контролю.
Таблиця 4.3
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки
в балах оцінкам за національною шкалою
Модуль №1
Денна форма
навчання
Заочна форма
навчання
90-100
75-89
60-74
менше 60

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно

4.5. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у
балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за
національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах
оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS
Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка

90-100

Відмінно

А
В

82-89
Добре

Пояснення
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок)
Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)
Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих
помилок)

75-81

С

67-74

D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

FХ

Незадовільно
(з можливістю повторного складання)

F

Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

Задовільно

Незадовільно
1-34

4.6. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та
шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової
книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е
тощо.
4.8. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій
рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до
Додатку до диплома.
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

Підпис
отримувача—

П.І.Б. отримувача
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(Ф 03.02- 02)
АРКУШ ОЗНАЙО МЛЕННЯ 3 ДОКУМЕНТОМ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис
ознайомленої
особи

Дата
ознайом
лення

Примітки

(Ф 03.02- 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
П0Р

Прізвище ім'я пО-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ МІН
№ листа (сторінки)
№
зміни

Зміненого Заміненого

Нового

Анульо
ваного

Підпис
особи, яка
внесла зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

(Ф 03.02 - 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

